Alpina kommitténs vårmöte Åsarna Skidcentrum 2016-05-17
Deltagare
Pether Lindblom ESLK, Håkan Persson ESLK, Louise Borg FSLK, Åsa Jonsson KAK, Richard Lundgren
KAK, Ove Engström KIK. Robert Falk Ragunda, Jörgen Tjärnås VIF, Therese Rihpa VIF, Daniel Hansson
ÅSLK, Karin Gunneriusson ÅSLK, Pia Lyrén ÅSLK, Lars-Åke Wallin ÖFS, Jan Åkerström ÖFS och Magnus
Björch ÖFS.

1. Val av sekreterare
Louise Borg

2. Utvärdering av året som har gått
Deltävlingar
U10. Klövsjö, ÖFS och Duved anordnade varsin tävling ca 20 st. deltagare på alla deltävlingarna
Funderar på hur dressförbudet har fallit ut. Det känns ju som att det istället blir så att barnen tar av
sig de tjockare kläderna och det är föräldrarna som påverkar. Klövsjö kommer inte att ha
dressförbud. De andra fortsätter så förhoppningsvis blir det mer annat resultat om vi vågar hålla
kvar. Tävlingarna inleddes med besiktning, vi skriver in i rekommendationerna att det är att föredra
att låta barnen genomföra genom åk istället. Dressförbudet ligger kvar.
LVC kval. Deltävlingarna under säsongen har fungerat bra, Ragunda hade lite strul att få till det och
Klövsjö klev in som ersättare. Sen var det deltävlingar i Funäsdalen och på Frösön, alla tre
deltävlingar var bra genomförda.
U16. Hade bra tävlingar dock var det lite problem med dåligt underlag och lite för lätta tävlingar det
är till nackdel för våra åkare.
Fartkvalet + ENL Var en stressig men bra helg, Roine Lang räddade med snabbt ingripande av 2
pistmaskiner.

Finaler
LVC U12: Duved dåligt väder rår vi inte över, svårt att göra det bra.
LVC U14: Lycksele. Räddningen var att det kom ledare ifrån vår region som var där på fredag och
planade till underlaget och fick Lycksele att ändra dragningen på super G. Synd att de inte vågade be
om hjälp tidigare. Brister var några stycken och det var synd att det inte fanns någon inåkningsyta
skidsamvaron missas det är ändå det viktiga att träffas ha kul med andra. Motiveringen att super G
inte skulle genomföras i två åk var att ungdomarna skulle ha tid att umgås. Banläggaren hade lite
otur H 14 slalombana. Maten var dyr i förhållande till priset. Det som var bra var att vi bodde på
samma hotell och att badet fanns.
U16: Idre. Första delen av veckan var det dåligt väder. Det var ett tunt arrangemang, valde att dela
på tjejerna och killarna så de hade inte möjlighet att titta på varandra. Det var ingen riktig final
känsla. Parallelltävlingen genomfördes med ett riktigt bra koncept.
Enligt förbundets önskan under USM är att U 15 och U 16 ska tävlingar på varsin ort men det går inte
att räkna hem rent ekonomiskt. Viktigt att vi för fram det vi är missnöjda med. Dåligt att inte
farttävlingarna låg i Fjätervålen som ändå har en bra backe, nu blev det en alldeles för lätt sträckning
på Idre fjäll.

Läger
U12: Blev inget snöläger, barmarkslägret blev i Klövsjö - bra arrangemang. Bestämmer att det inte är
något krav att få till två läger bättre att det blir en stegring. Vi pratade ifjol om att ha en
uppsamlingshelg på snö efter att tävlingssäsongen är slut.
U14: Barmarksläger på Frösön och snölägret var i Åre, båda var bra arrangerade.
U16: Barmarkslägret blev instället.
Regionsläger, skolningsläger 1 & 2 i Klövsjö och Duved fartlägret hade dåligt med stöttande klubbar
ifrån andra distrikt i regionen, det var bestämt samling för samtliga åkare och ledare när liften skulle
stängas för allmänheten. Vilket ledde till att alla åkare var där men mycket få ledare/föräldrar. På
skolningslägret i Klövsjö gick det otroligt mycket käpp. Lars-Åke fick personligen betala för deltagare
som hoppade av i sista.

Fartsatsning
Antalet tävlande minskar det är bara E-sport som ökar, i Östersund är det bara gymnastikföreningen
som har ett ökande antal medlemmar men de har också en ny hall. Därför är det intressant med den
fartsatsning som Sverige gör vi har några åkare som har kommit in på topp 100.
U16 Det blev ingen öppen träning med endast distriktsåkare.

3. Information ifrån regionsmötet
Protokollet kommer att läggas ut på hemsidan.

4. Tävlingar säsongen 2016/2017
Final
U12 Bollnäs v. 11
U14 Sundsvall v. 10
USM Funäsdalen v. 12
YSM Idre V. 11
ÄJSM oklart
SM oklart, Åre har sökt hela SM veckan men förbundet vill få in SL och PSL under SM- veckan som går
i Söderhamn under v.5.

U16
Skolningsläger:
S1. V. 48
S2 v. 50
S3 v. 4
Skidgymnasiehelg v. 3 gemensam för alla skolor
Tävlingar:

USM Kval: 160808 - Inget klart än

U12 & U14
LVC kval
V. 3 Åre GS & SG
V. 5 Ragunda GS med Klövsjö som backup
V. 7 Östersund SL
Regionsrådet har v. 3, 4 och 6 som förslag men det fungerar dåligt för distriktet.

Övriga tävlingar:
v. 8 Sundsvallsparallellen
V. 8 Östersunds kommun kommer att arrangera ett skidspel, tävlingar i olika snögrenar med
gemensam invigning och prisutdelning. Nordiska Ungdomsspelen.
V. 9 Killingslalom
V. 13 Stora SM och Guldhjälmen
V.14 Ski fantastic
V. 15 MSR (Sundsvall/Nolby)
V.16 Ingemartrófen
V. 17 1:a maj trofén 29 april – 1 maj

5. Poängräknare
Har under året varit LVC Karin Gunneriusson och USM Åke Moänge de fortsätter säsongen 2016-17

6 & 7. Barmark och snö läger säsongen 2016/2017
U12 Barmarksläger i Klövsjö, snölägret läggs på is. Är det någon som känner sig manad så är det bara
att anmäla sitt intresse, det ska i sådana fall vara fokus på rolig skidåkning.
U14 Barmark på Frösön, Snöläger Funäsdalen ska försöka att få till ett snöläger på försäsongen i
Juvas förslag på boende i Lom.
U 16 Barmark och snöläger är planerade regionsläger, ev. ett fartläger om det inte blir med regionen.
Barmarksläger under sommaren har Niklas Lindqvist planerat, information kommer.

8. Budget
Läger ligger på 5 000 kr var.
Finalerna
U 12 5 000kr
U 14 10 000kr

U16 10 000kr
Budgeten får ligga kvar.
Vi behöver på sikt byta ut jackor, Pelle Ljungdahl skulle lovade i höstas att han skulle titta närmare på
det tar upp frågan med honom igen. Ett nytt tält bör införskaffas.

9. JH AK ledamöter, tävlingssamordare, ordförande m.mm.
Inga förändringar.

10. Priser i mm lokala tävlingar
U10: 12 pokaler
U 12 – U14: LVC 10 pokaler i kvalen, valfri kvalité
U16: 8 pokaler

11. JH AK material
2 st. murikka pannor
2 st. tält
Ca 100 st. jackor – resten trasiga och borta
Stolar

12. Alkoholpolicy ledare JH uppdrag
Noll tolerans gäller för ledare under JH uppdrag.

13. Ledare, tränare USM
Ledare
U 15 Mia Hernström Bromée
U16 Anders Lundquist
Tränare
U 15 Emanuel Isaksson
U 16 Lars-Åke Wallin

14. LVC Ansvariga U 12
U 12 saknar ansvariga Åre ska komma med ett förslag och ÖFS kollar med Johanna Isaksson.

15. LVC Ansvariga U 14
U14 Lina Strömmer Åre och Angelica ÖFS.

16. Lathund/mall JH ansvariga finaler/USM ansvariga
Pontus Sandell har gjort en lathund, den finns tillgänglig.

17. Regionstränare
Stefan Rasteby och Peter Cassman slutar som regionstränare, nya regionstränare Fredrik Kingstad
och Lotta Dahlin.

18. Övriga frågor
Regler ska uppdateras och revideras, det är sagt att de internationella reglerna ska tillämpas
Om regeln 65 mm under pjäxa ska tillämpas kommer det att döda fart disciplinerna då gamla skidor
inte längre går att använda. Finns det någon möjlighet till förlängd dispens? Janne lyfter frågan vidare
upp till förbundet.
Bra att tillämpa vissa regler då det har varit för avancerade SL banor i LVC, de nationella reglerna är
svårare än de internationella.
3: jury har tydlig roll att se till så att reglerna följs och att säkerheten inte tummas på.
U 16 har dock haft lite för lätta banor, medan U 14 har haft för svåra banor.
Hjälmregeln ska FIS regeln gälla?
U14 radie på fart viktigare än hjälm?
Hjälm och Fartdress regeln kommer inte att gälla i år utan det blir från säsongen 2017-18
Dressarna ska vara FIS godkända med nya markeringen. En tyglapp bak på vaden. Plomberingen
gäller inte heller då de har blivit flyttade. Vad gäller för ungdommar?
Det finns rykten som går att 35 m. radie skidor kommer att tas bort men det tar minst 2 år innan det
kommer bli aktuellt. På ungdomsskidor är det 27 m. som gäller. Det missades under USM då det var
en skillnad på 17 till 35 m för U 15 i andra åket.
Kvalitetssäkring När det gäller säkerhet framförallt under USM -16 när det var dåligt sikt viktigt att
det finns någon som kan trycka på rätt knapp. Säkerheten var inte ok, det bör finnas regionsledare
som ska ta på sig ansvaret att agera för åkarnas säkerhet, det blev alldeles för många skador och det
är inte ok. Ta med det till regionstränarna de måste våga blåsa av i tid, det är TD ansvar.
Ski Cross
Är den gren inom skidförbundet som är näst störst publikdragare, det är bara backhoppning som är
större, skicross har gått förbi damer alpint. Skidförbundet väger in om skicross kan bli en alpindel.
Åre SLK de har valt att lägga skicross som en kommitté istället för att de ska ha eget budget ansvar.
Nu är det tänkt att vi ska starta upp en egen cup, tanken är att de här tävlingarna ska inkludera och
inte exkludera någon åkare, därför är det tänkt att tävlingarna ska ligga så att de inte krockar med
någon annan tävling. Klart är att Åre kör i Duved och Edsåsdalen kör under helgen när det är Åre Cup
Förslag på att få med Östesund under v. 8. Har Klövsjö någon möjlighet att arrangera? Söndagar är
tävlingsdagar och lördagar träningsdagar. Datum kommer för deltävlingarna.
Första pris för U 16 Resa till Italien v. 11 Trofeo Topolino

